
PERMANENTE MAKE-UP
• Powder Brows    90 min €315,00
   opfrissen binnen 6 maanden     €80,00
   opfrissen binnen 1 jaar     €115,00
   opfrissen binnen 2 jaar     €155,00
• 3D hairstroke/microblading   75 min     €285,00
   opfrissen binnen 6 maanden     €65,00
   opfrissen binnen 1 jaar       €100,00
   opfrissen binnen 2 jaar        
€140,00
• Permanente Make-up Eyeliner boven en onder  90 min     €285,00
   opfrissen binnen 1 jaar      €110,00
   opfrissen binnen 5 jaar     €145,00 
• Permanente Make-up Eyeliner boven   75 min     €180,00
   opfrissen binnen 1 jaar       €85,00
   opfrissen binnen 5 jaar      €120,00
• Permanente Make-up Eyeliner onder   60 min    €160,00
   opfrissen binnen 1 jaar      €75,00
   opfrissen binnen 5 jaar      €110,00
• Vrijblijvende intake Permanente Make-up  30 min     -
   (let op: dit is een intake, zonder behandeltijd) 

GELLAC HANDEN EN VOETEN
• Gellac      45 min     €19,50
• Gellac basis (alleen glans, zonder kleur)  30 min     €14,50
• Gellac verwijderen    25 min     €5,00

HARSEN / EPILEREN / VERVEN
• Combinatie: Wenkbrauwen harsen/epileren  30 min     €16,50
   + verven + wimpers verven 
• Wenkbrauwen harsen/epileren + verven  20 min      €12,50
• Wenkbrauwen harsen/epileren   15 min      €7,50
• Wenkbrauwen verven    10 min      €7,50
• Wimpers verven     20 min      €7,50
• Bovenlip harsen     10 min      €5,00
• Gezicht harsen     30 min      €14,50
• Armen harsen     20 min      €14,50
• Benen harsen     30 min      €29,50
• Onderbenen harsen    20 min      €22,50
• Oksels harsen     15 min      €12,50
• Rug harsen     30 min      €29,50

GEZICHTSBEHANDELINGEN
• Gezichtsbehandeling 30 minuten         30 min      €30,00
   incl. oppervlakte reiniging, diepte reiniging, 
   onzuiverheden verwijderen en dagcrème 
• Gezichtsbehandeling 60 minuten         60 min      €45,00
   incl. oppervlakte reiniging, dieptereiniging, 
   onzuiverheden verwijderen, wenkbrauwen epileren, 
   massage, masker en dagcrème    
• Gezichtsbehandeling 90 minuten         90 min      €65,00
   incl. oppervlakte reiniging, diepte reiniging, 
   onzuiverheden verwijderen, wenkbrauwen epileren, 
   bovenlip/kin harsen, massage, masker en dagcrème  
• Gezichtsbehandeling DUO 60 minuten (2 personen) 60 min      €70,00
   incl. oppervlakte reiniging, diepte reiniging, 
   onzuiverheden verwijderen, wenkbrauwen epileren, 
   massage, masker en dagcrème + glas champagne   
• Gezichtsbehandeling DUO 90 minuten (2 personen) 90 min      €90,00
   incl. oppervlakte reiniging, diepte reiniging, 
   onzuiverheden verwijderen, wenkbrauwen epileren, 
   bovenlip/kin harsen, massage, masker en dagcrème 
   + glas champagne

EXTRA OPTIES BIJ GEZICHTSBEHANDELING
• harsen kin       €4,00
• harsen bovenlip       €4,00
• wimpers verven        €6,00
• wenkbrauwen epileren      €6,00 
• wenkbrauwen verven      €6,00 

WIMPEREXTENSIONS
• wimperextensions nieuwe set               90 min     €60,00
• Wimperextensions refill na 2 weken               30 min     €25,00
• Wimperextensions refill na 3 weken               45 min     €30,00
• Wimperextensions refill na 4 weken               60 min     €35,00
• Wimperextensions verwijderen (elders behandeld)         30 min     €10,00
• Wimperextensions verwijderen (gezet bij Be Beautiful)  30 min     -
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Beautiful
PRIJSLIJST

OPENINGSTIJDEN
WOENSDAG   9:00-18:00  / 18:00-22:00 OP AFSPRAAK

VRIJDAG        9:00-18:00  / 18:00-21:30 OP AFSPRAAK

ZATERDAG     9:00-14:00  / 14:00-17:00  OP AFSPRAAK


